
Pytania i odpowiedzi w związku z organizacją klasy sportowej: 

1. Kto może wystawić orzeczenie lekarskie o zdolności ucznia do podjęcia nauki w 

klasie sportowej? 

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku, od 1 

stycznia 2020 roku do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

W związku z powyższym, orzeczenie takie może wystawić lekarz rodzinny na 

podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych. 

 

2. Czy w klasie będzie zachowany równy podział ze względu na płeć dziecka? 

 

To zależy od uczniów, którzy zgłoszą chęć kontynuowania nauki w klasie sportowej. 

Chcemy stworzyć klasę dwuprofilową: piłka nożna i lekkoatletyka. Klasa ma liczyć 

24 uczniów. Zakładamy 12 osobową grupę chłopców do piłki nożnej oraz 12 osobową 

grupę do lekkoatletyki. W grupie lekkoatletów będziemy chcieli, aby było więcej 

dziewczynek, ale to zależy od ilości zgłoszeń i uczniów zakwalifikowanych. 

 

3. O ile w klasie sportowej wzrośnie liczba godzin lekcyjnych? 

O 6 godzin. I są to dodatkowe godziny wychowania fizycznego. A więc, uczeń klasy 

czwartej będzie miał w tygodniu 10 godzin lekcji wychowania fizycznego, z czego 4 

godziny przeznaczone są na realizację podstawy programowej (te zajęcia będą 

wspólne dla całej klasy) i 6 godzin na zajęcia specjalistyczne (i tu będzie podział na 

dwie grupy: piłkarską i lekkoatletyczną). Pozostałe lekcje zostają bez zmian. 

W klasie czwartej zwiększenie ilości godzin nie spowoduje kończenia zajęć w czasie 

innym niż do tej pory trwają wszystkie lekcje w szkole (a więc do 14.20) 

4. Czy uczeń będąc w klasie sportowej, poprzez częstszy udział w zawodach, 

turniejach, wyjazdach nie będzie miał problemów w nauce? 

Naszym zadaniem będzie również monitorowanie osiąganych przez uczniów wyników 

w nauce i dbanie o to, aby nie dopuścić do zaległości i problemów wynikających z 

większego obciążenia fizycznego. 

Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie tworzenia oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego jest zapis, iż jednym z zadań szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych 

warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami 

edukacyjnymi, dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na 

zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania. 



5. Czy jeśli uczeń przejdzie pozytywnie przez próby sprawnościowe to 

automatycznie dostanie się do klasy sportowej? 

Pozytywne przejście przez próby sprawnościowe nie powoduje automatycznego 

dostania się do klasy sportowej. Klasa liczyć ma 24 uczniów. Dokładne kryteria 

określające kto będzie przyjęty do klasy sportowej opisane są w dokumencie „Zasady 

rekrutacji”. 

 


